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Varnostna kopija
Avtomatizirajte dnevno izdelavo 

varnostnih kopij najpomembnejših 
podatkov podjetja.

eKnjižbe
Nič več pretipkavanja! Z 

eKnjižbami boste zajeli podatke 
iz papirnatega dokumenta v 

e-obliko.

PANTHEON Workflow
Definirajte korake v poslovnih 

procesih, ki se vsak dan odvijajo v 
vašem podjetju.

eDokumentacija
V eDokumentacijo shranjujte vse 

dokumente, ki ste jih do sedaj 
vlagali v fascikle ali pa so krožili po 

podjetju.

eRačun
Enostavno, hitro, ceneje in 

okolju prijazno! Pridružite se 
podjetnikom, ki se zavedajo, da je 

papirno poslovanje preteklost.

eIzvršba
Enostavna izdelava elektronske 
vloge za eIzvršbo, ki se uvozi v 

portal e-Sodstvo.

PANTHEON DMS

CENIK PANTHEON ePOSLOVANJE

Zagotovite si 
orodja v poslovnem 
programu, na katerih 
temelji digitalna 
preobrazba



Kakšne vrste eDokumentacije poznamo?
Z eDokumentacijo so vaši dokumenti shranjeni v varni in urejeni hrambi ter dostopni ne glede na lokacijo, kjer se nahajate.  
eDokumentacija nudi naslednje načine hrambe:

1. Storitev eDokumentacija omogoča hranjenje dokumentov v varni oblačni Hrambi.
2.  Razširitev in dopolnitev takšnega načina hrambe dokumentov je certificirana eDokumentacija. V njej so dokumenti hranjeni 

z revizijsko sledjo, ki zagotavlja sledljivost aktivnosti uporabnikov pri upravljanju z gradivom ter so časovno žigosani ob vno-
su dokumenta, kar pomeni, da so zakonsko skladni. Rešitev je certificirana pri Arhivu RS.

3. Za shranjevanje dokumentov na lokalnih strežnikih pa je na voljo storitev lokalna eDokumentacija.

eDokumentacija
Podjetja lahko težave na področju upravljanja z dokumenti učinkovito rešujete s 
pomočjo PANTHEON eDokumentacije. V dokumentacijo lahko shranjujete:

•	 prejeto in izdano pošto,
•	 vso računovodsko dokumentacijo (kontne izpiske, zaključke let, opomine …),
•	 komercialno dokumentacijo (npr. pogodbe, anekse …),
•	 tehnično dokumentacijo (npr. navodila za uporabo, garancijske liste …).

eDokumentacija omogoča enostaven prevzem in obdelavo dokumentov zaradi in-
tegriranega PANTHEON poslovnega procesa. Velika prednost pa je tudi zelo eno-
stavno iskanje vseh dokumentov po različnih kriterijih.

Paketi Cena paketa na mesec

eDokumentacija 10 GB 2,90 €

eDokumentacija 50 GB 9,90 €

eDokumentacija 100 GB 17,90 €

* Cene ne vsebujejo DDV.
*  Mesečno se zaračuna naročnina na 

storitev eDokumentacija/certificirana 
eDokumentacija, ki znaša 9,90 EUR +  
izbran paket.

    Naročilo in informacije
Za naročilo in več informacij se 
obrnite na naše svetovalce na tel. 
številko 01 252 89 50 ali preko 
e-pošte na prodaja@datalab.si 
oziroma kontaktirajte svojega  
podpornega partnerja.

Dokumentni sistem (DMS)
Dokumentni sistem je skladišče vse dokumentacije, ki se uporablja v podjetju. 
V dokumentacijo shranjujemo prejeto in izdano pošto (skupaj z vodenjem poštne 
knjige), vso računovodsko dokumentacijo (kontne izpiske, zaključke let, opomi-
ne ...), komercialno dokumentacijo (npr. naročila, račune, pogodbe, anekse ...), teh-
nično dokumentacijo (npr. navodila za uporabo, garancijske liste ...). Skratka – VSE 
dokumente, ki smo jih vlagali v fascikle ali pa so krožili po podjetju.

Dokumente lahko hranite v cenejši oblačni eDokumentaciji ali zakonsko skladni 
certificirani eDokumentaciji. Priporočamo kombinacijo obeh – zakonsko predpisa-
no dokumentacijo shranjujte v ZVDAGA hrambo, eDokumentacijo pa uporabite za 
komercialno in tehnično dokumentacijo ter poštne knjige.

   Licenciranje
Dokumentni sistem je možno 
uporabljati v vseh licencah (LT/LX/
RT/RE/SE/ME/MF/GE/PANTHEON 
Web).

   Plačajte toliko, kot porabite
Plačujete le prostor, ki ga vaš arhiv 
zaseda. Če vam paket postane 
premajhen, naročite večjega in 
doplačate samo razliko.



Certificirana eDokumentacija
Certificirana eDokumentacija je hramba, ki dokument ob shranjevanju digitalno 
podpiše in časovno žigosa, nato pa ga shrani v arhiv ter varnostno kopira. V kolikor 
uporabljate certificirano eDokumentacijo in imate definirane arhivske postopke, 
lahko fizični arhiv v podjetju ukinete, fizične dokumente pa uničite.

Ker je certificirana hramba zaradi svojih tehnoloških zahtev bistveno dražja, vam 
priporočamo, da vanjo odlagate le dokumente, za katere je hramba zakonsko 
predpisana (npr. eRačuni, računovodska dokumentacija, pogodbe …).

Paketi Cena paketa na mesec

Certificirana eDokumentacija 1 GB 9,90 €

Certificirana eDokumentacija 5 GB 39,90 €

Certificirana eDokumentacija 10 GB 69,90 €

* Cene ne vsebujejo DDV.
*  Mesečno se zaračuna naročnina na 

storitev eDokumentacija/certificirana 
eDokumentacija, ki znaša 9,90 EUR +  
izbran paket.

    Naročilo in informacije
Za naročilo in več informacij se 
obrnite na naše svetovalce na tel. 
številko 01 252 89 50 ali preko 
e-pošte na prodaja@datalab.si 
oziroma kontaktirajte svojega  
podpornega partnerja.

Lokalna eDokumentacija
Za vse, ki želite dokumente hraniti na lastnih strežnikih, je na voljo lokalna eDo-
kumentacija. Deluje na podoben način, kot običajna eDokumentacija, s to razliko, 
da se dokumenti shranjujejo na vaše lokalne strežnike. Lokalno eDokumentacijo 
lahko nadgradite s funkcionalnostjo certificirane eDokumentacije in shranjevanja 
del vaših dokumentov v eDokumentacijo. 

Komu priporočamo lokalno eDokumentacijo?

Priporočamo jo podjetjem, ki uporabljajo lokalne PANTHEON licence, torej niso v 
načinu gostovanja. Še posebej primerna je za podjetja, ki po zakonu ne smejo po-
datkov hraniti v oblaku in za tiste, ki zaradi svojih internih pravil in varnostnih pro-
tokolov ne smejo svojih poslovnih podatkov hraniti pri zunanjih ponudnikih. Prav 
tako jo priporočamo podjetjem, ki so locirana na območjih s slabimi internetnimi 
povezavami.

Paketi Cena paketa na mesec

Lokalna eDokumentacija 129,90 €

V paket je vključenih za 10 GB hranjenih dokumentov, za večjo količino hranjenih 
dokumentov se dodatno zaračuna:

Do 50 GB 9,90 €

Nad 50 GB 17,90 €

* Cene ne vsebujejo DDV.

    Naročilo in informacije
Za naročilo in več informacij se 
obrnite na naše svetovalce na tel. 
številko 01 252 89 50 ali preko 
e-pošte na prodaja@datalab.si 
oziroma kontaktirajte svojega  
podpornega partnerja.

Več si lahko preberete na datalab.si/eposlovanje/edokumentacija/



eKnjižbe
Nič več pretipkavanja! eKnjižbe so sistem za prepoznavanje vsebine skeniranih 
računov, ki omogoča zajem in razpoznavanje podatkov iz papirnatega dokumenta 
v obliko eRačuna, od tod pa avtomatsko knjiženje v saldakonte in glavno knjigo.

Paketi Število računov  
v paketu

Cena zakupa  
paketa

Cena na  
obdelan račun

e-Knjižbe 150 39 € 0,26 €

e-Knjižbe PRO 150 49 € 0,33 €

*  Paket eKnjižbe PRO vsebuje prilagojena dodatna polja, ki si jih lahko nastavite na 
računu (npr. serijske številke, loti, UDIS, …)

   Plačajte toliko, kot porabite
Pretvarjanje dokumentov se obračunava po paketih obdelanih računov, ne gle-
de na to, koliko strani ima posamezen račun. eKnjižbe lahko uporabljate do po-
rabe, vključene v paket kakorkoli želite. Ko porabite račune v paketu, enostavno 
naročite novega.

    Naročilo in informacije
Za naročilo in več informacij se 
obrnite na naše svetovalce na tel. 
številko 01 252 89 50 ali preko 
e-pošte na prodaja@datalab.si 
oziroma kontaktirajte svojega  
podpornega partnerja.

Varnostna kopija (Backup)
Varnostna kopija pomeni, da v podatkovni center Telekoma Slovenije shranimo 
kopijo podatkovne baze PANTHEON-a, ki jo uporabljamo na svojem strežniku. 
Tako avtomatiziramo dnevno izdelavo varnostnih kopij najpomembnejših podat-
kov podjetja. 

Z nastavitvijo ustreznih opcij v PANTHEON-u imate lahko vaše podatke spravljene 
enako varno kot PANTHEON Cloud uporabniki z varnostnimi kopijami in možnostjo 
restavriranja podatkov za zadnjih 7 dni, zadnje štiri petke in zadnjih 12 mesecev.

Za uporabnike lastnih  
PANTHEON licenc Cena paketa na mesec

Backup 10 GB 2,90 €

Backup 50 GB 9,90 €

Backup 100 GB 17,90 €

    Naročilo in informacije
Za naročilo in več informacij se 
obrnite na naše svetovalce na tel. 
številko 01 252 89 50 ali preko 
e-pošte na prodaja@datalab.si 
oziroma kontaktirajte svojega  
podpornega partnerja.

* Cene ne vsebujejo DDV.

Več si lahko preberete na datalab.si/eposlovanje/eknjizbe/

Več si lahko preberete na datalab.si/eposlovanje/varnostna-kopija-backup/



eRačun
To je račun, ki povsem nadomešča klasično papirnato obliko računa, saj izdajatelj 
izda prejemniku račun za opravljene storitve ali prodano blago kar v elektronski 
obliki. Poleg enostavnejšega, preglednejšega in okolju prijaznejšega dela prinaša 
tako izdajateljem kot prejemnikom občutno znižanje materialnih in poštnih stro-
škov ter prihranek časa.

Izbrani paket za pošiljanje eRačunov lahko naročite na Na Usersite / Moji podatki / 
Naročilo dodatnih storitev, kjer izpolnite naročilnico za eRačune.

Paket eRačun eRačun Micro eRačun Mini eRačun Light eRačun Pro eRačun Enterprise

Obračunsko obdobje predplačniško predplačniško mesečno mesečno mesečno

Število zakupljenih transakcij 
(izdani račun) znotraj ZZI 
omrežja

40 100 50 500 5000

Cena pošiljanja dodatnega 
dokumenta znotraj ZZI omrežja Ni dodatnih dokumentov za pošiljanje 0,30 € 0,20 € 0,15 €

Dodatek na sporočila nad  
500 kB za vsak dodaten MB  
v omrežju ZZInet

0,00 € 0,00 € 0,05 € 0,05 € 0,05 €

Cena za paket od 20,00 € od 30,00 € od 14,90 € od 69,90 € od 499,00 €

   Plačajte toliko, kot porabite
Obračunava se po številu posre-
dovanih računov ne glede na to, 
koliko strani ima posamezen račun. 
eRačune lahko uporabljate do pora-
be, vključene v paket. Micro in Mini 
paketa sta predplačniška, ostale pa 
plačujete mesečno.

Datalab SI d.o.o., Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana, Slovenija

Poslujte hitreje, 
bolj prilagodljivo 
in enostavneje!

Več si lahko preberete na datalab.si/eposlovanje/eracun/



Ste pripravljeni, da svoje poslovanje 
vodite s PANTHEON-om?

Datalab SI d.o.o., Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana, Slovenija

   01 252 89 50   |      prodaja@datalab.si   |      www.datalab.si


